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Oma Maa jätkub jaanuarist Rein Kikase toimetamisel
Häid jõulupühi ja tänu kõigile OmaMaa kirjasaatjatele, lugejatele ja Vali Pressi töötajatele.
Senine toimetaja

Halisedes ja lõdisedes me lausa kutsume vaenlase endale kallale
Enn Tarto aastal 2000
Nagu kestvamate toimingute lõppemise puhul tavaks, teeb Oma Maagi 11 aasta jooksul ilmunust lühikese kokkuvõtte. Toimetus on püüdnud iga numbrit täita Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevaid puudutava teabega, mille hulka kuuluvad nende ajalugu, tähtmehed ja muidugi tänapäev.
Peale selle on käsitletud kogu Eestile tähtsaid sündmusi, lahingupaiku, mälestusmärke, liitlasi
ja vaenlasi, vastupanu anastajatele ja vastupanijate kangelaslikkust. Lubatagu käsilolevast
kokkuvõttest välja jätta Kaitseliidu igapäevane töö, mida on heal tasemel kajastanud Kaitse
Kodu, ja keskenduda sellele, mis puudutab Eesti Vabariigi kodaniku kaitsetahet.

Pealkirju ja märksõnu aastatest 2000-2010
2000
* Me kardame sõna isamaalisus.
- Valev Kaska.
* Eesti Televisiooniski peaks olema riigikaitselisi saateid, mis
ei näita üksnes paraade, vaid
on suunatud ajaloo paremale
tundmaõppimisele.- Tarmo
Loodus.
* Eesti ei saa endale lubada kasvatada ametnike põlvkoda, kes
ei austa oma riiki, samuti oleks
vale koolitada euroametnikke.Tõnis Lukas
* Kaitseliidu Sakala Malev kuulutab teist korda välja rivilauluvõistluse noorkotkastele
/esimene kord oli 27. mail
1940/.
* Kui pronkssõdur jäetakse Tõnismäele vanale kohale, on see
eesti rahvale väga solvav kommunismiohvrite rüvetamine.
* Keel ja meel pole pelgalt riimuvad sõnad. Kes pruugib
ohtralt võõrsõnu, see on epu,
mõttelage või vilistab meelega
oma rahva kultuurile.
* Eestis on linn, kus tänaseni
pole oma Vabadussõja sammast. See linn on Viljandi.Eesti Muinsuskaitse Viljandimaa Ühendus.
* Valev Kaska kaudu on 23
Viljandimaa noormeest oma
okupatsioonivägede pileti ära
andnud, järgides Jaak Pihlaku
avaldust.
* Viljandimaal tegutseb juba 10
aastat edukalt Noorte Kotkaste ja Kodutütarde Sõprade
Selts.
* Noored Kotkad 70 aastat vanad.
* Viljandis jälle võidupüha.
/1995. aastal üritas Sakala
malev võidupüha tava taastada, kuid põrkas linnaametnike
üleolevale ükskõiksusele. Keegi polnud võidupühast kuulnud
ega lugenud. Malev tegi oma
jõududega, mis võis, ja väike
rahvapidu sai peetud.
* 1000 aastane Ungari andis
Enn Tartole ordeni /levitas
1956. aastal Ungarit toetavaid
lendlehti/.
* August Jalak (95) ja Sakala
malev.
* 17. septembril tähistati Elvas
Vabadusristi päeva.

* Külas Rootsi Kaitseliidul. Mati Mumm.
* Poistelehe vajadus on suur.
–Ants Sild.
* Lahkus viimane Vabadusristi
kavaler Karl Jaanus.
* 29. septembril avati Valgas
Piirivalve muuseum.
* 3. detsembril avati Valgamaa
maleva staabi seinal kin-mjr
Orasmaa mälestustahvel.
* Koolilapsed Vabadussõja
paikades, k.a. Lätis.
* Vabadussõda ja Võrumaa.Valdur Raudvassar.
2001
* Kuidas Karl Lüüs oleks
Harjumäele Vabadussõja ausamba ehitanud.
* Tartu maleva ajaloost.
* Kodutütred presidendi vastuvõtul.
* Kus on Põlva maleva juured?
* Edvard Radzinski teos Stalinist. Tutvustus.
* Tänased kaitseliitlased, tun a s e d v a n g i d . – Va l d u r
Raudvassar.
* Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon tänab Lõuna-Eesti malevaid koostöö
eest. /Piirivalve muuseumi
ametlik nimi/.
* Ühiskond vajab suurmehi
/lugu Mannerheimist/.
* Ülevaade Viktor Suvorovi
„Puhastusest“ /ehk Stalini kõrgematest võimukandjatest/.
* Kes on Alfred Käärmann?
* Punaohvrite mälestussambad
Viljandimaal. –Raivo Asuküla.
* Noorkotkad Pilistvere murekangrul.
* Kaitseliidu koht sõjaeelses
seltskonnas.
* Admiral Johan Pitka mälestusmärgi avamine. –Rein Kikas.
* Sõjasuvi Võrumaal 60 aastat
tagasi.-Valdur Raudvassar.
* Valga maleva tekkelugu. Meelis Kivi.
* Kaks kuud poliitvangide omavalitsust Norilskis. –August
Puuste /Sakala maleva auliige, sõjaeelne Kaitseliidu
rühmapealik, poliitvang Norilskis/.
* Villis Lindmäe tuli Läänest
kodupaika tagasi – 50 aastat
hiljem.

* Eilsed noorkotkad – tänased
Kuperjanovi pataljoni sõdurid.
–Jüri Valtin.
*“Rohepea“. Avo Susi groteskne
seiklusromaan Vene punaim• Mati Mumm
peeriumi avarustest.
2002
* Vajame Vabadussõja, mitte
vabaduse monumenti.
* Kuperjanovi partisanipataljoni
asutamisest.- Ülo Pärn
* Jaan Sootsil, Andres Larkal
ja Johan Undil märtsis sünnipäev.
* Jüri Kuke mälestuskonverentsilt Tartus.
* Jalgsi 600 km läbi Baltikumi
/protestimarss/.- Ralf Kaup.
* Küüditatud kaitseliitlaste
massimõrv Siberis. –Kaupo
Deemant.
* Lugu Peeter Suure testamendist.
* Eesti suur sõber mjr Bertil
Lennerman 70.
* Kaitseliidu vanim malev Sakala 85.
* Eesti sõjaväe must ingel kinmjr Richard Tomberg.
* Mälestuskivi Aleksander Tõnissonile.
* Tund aega tõde ja õigust. Film
Enn Tartost.
Taarausust ja maausust.- Ahto
Kaasik.
* Jaak Kärner 110 /Sakala maleva kaitseliitlane, maailmameister laskmises/.
* Eakad noorkotkad ajaloopaikades: KGB keldris, soomepoiste
muuseumis Äksis.
* Kui ülbust asendaks üllus ehk
röövitud alad tagastataks.
* Enn Uibo – mastimännid on
sirged/ ka murtult lamades
maas /Mordvas surnud luuletajast/.
2003
* Ella Lillak-Kallas 100/noorkotkaste juht, tuntud dirigent
sõjaeelses Eestis/.
* 9. märts 1944.
* Kuidas Eesti peab meeles
oma vabadusvõitlejaid? Leedulastele tuleb au anda.-Mart
Niklus
* Miks me 1939/40 vastu ei
hakanud? –August Puuste.
* Miks me oleks pidanud 1939/

• Valdur Raudvassar

40 vastu hakkama? –Mart
Laar.
* Okupatsioonide muuseum
avatud.
* Scoutspataljoni loomisest
taassünnini. – Erik-Herbert
Pinka (kol-ltn Friedrich-Karl
Pinka poeg/.
* Soome raadioluurest Talvesõjas ja Jätkusõjas.
* Mälestuskivid Valga maleva
pealikele kol-ltn Joann Hiiobile
ja kol-ltn Hugo Kulbokile.
* Riigikaitseõpik valmis.
*Artikkel 5 ehk üks
kõigi, kõik ühe eest.
• Enn Tarto
* Põlvamaa tähistas kol Oskar
Kurvitsa 115. sünniaastapäenapäevale. – Raivo Kalamäe
va.
/ peab vajalikuks tõlkida meie
* Valgeristi I klass Enn Tartole.
hilisajaloo sündmuste käsitlused suurtesse keeltesse/.
2004
* Kolõma, Kolõma,/ imeline
* President Päts Martti Turtola
maa/ kaksteist kuud on talvekäsitluses.
kuud/ suvekuud on muud.
* Viljandi sai pronksratsanik * Venemaal toimub ersa ja
Laidoneri.
mokša rahvaste genotsiid.
* Ajalookonverents „Balti apelli- *“Saatusekaaslased“, raamat
ga Europarlamenti“.
Endiste Õpilasvabadusvõit* Lotta Svärdi ühing.
lejate Liidult /Aastatel 1945* 60 aastat Keila lahingust, Kar1955 arreteeriti par 58 põhjal
jala Kannase lõpplahingutest.
657 noort. Vastupanijaid oli
* Kõo valla mehe kol Hans Kalmuidugi rohkem./
mu haual Jyväskyläs.
* Kuidas Rootsi baltlased välja
andis.- Jaan Sepp.
2005-2010
*15 aastat veresaunast Lee*Tori kiriku taastamisest Eesti
dus.
sõjameeste mälestuskirikuks. * Vabadusvõitleja Leopold Vaht* Filmi „Nimed marmortahvlil“
ra teeneid on vääriliselt hinnamõjust noortele.
tud. Vello Jaska
* Aleksandr Solženitsõni teosest * 50 aastat Eesti Noorte Maleva
„Rusudes Venemaa“ /Meie
loomisest/mitte ehitusmalev,
kõrgem võim – need on seavaid põrandaalune koolipoiste
duslikud vargad/.
vastupanurühm/. –Enn Tarto.
* Mälestuskivi Petseri maleva * Pitka väärib mälestamist /mäpealikule Hugo Ploomipuule.lestushiis Alansi külas HarjuValdur Raudvassar.
maal/.
* 15 aastat Eesti Kongressist, * Porkkala kaudu käis vilgas
15 aastat Kaitseliidu taastaluuretegevus.
misest.- Enn Tarto, Kaitseliidu * Kiri Tel-Avivist /“… lugeja, ära
auliige.
unusta, et natside võimule* Viljandimaa ohvitseride süntuleku aastal oli juba Eesti
nikohti otsimas /Viljandimaalt
idanaabri poolt mõrvatud 10
pärineb 10 Eesti kindralit/.
miljonit süütut hinge“/.
* Mõeldes 14.juunile, Eesti lei- *“Nõukogude okupatsiooni poolt

• Mart Niklus

• August Puuste
tekitatud keskkonnakahjud“.
Anto Raukas, 2006 /okupatsiooni lõpul oli Eestis 1565 sõjaväeobjekti, nende all 87 000
ha maad/.
* Kui Kuriilid tagastataks.Prokarelia.
*“Stalin. Punaste tsaari õukond“.
Simon Sebag Monteﬁore /tutvustus/.
* Ageeda Paavel puhastas
pronksmehe platsi, lastes 60
aastat tagasi õhku Tõnismäe
puust ausamba.
* Vastupanu ja represseeritute
olukord 1955-1985.-Enn Tarto.
* Kuidas me kommunismivanglat lammutasime.-Kalju Mätik.
* Georgia, Gruusia.
* N Liidu tuumasõda oma rahvaste vastu.- Marju Toom
* Argadele sülitatakse näkku
/koond Valga ajaloopäevadest/.
* MRP, Balti Apell, Balti kett…
just sellises järjekorras.
* Kaitseliidu taastamisest 20
aastat /konverentsist Järvakandis/.
Lugeja ärgu arvaku, et viimased
aastakäigud on hõredamad,
kuna märksõnu on vähem.
Teemad lihtsalt korduvad või
varieeruvad ja lehe pind kõike
ei mahuta.
Toim
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Ennuksemäe punker paneb meenutama metsavendi
13. novembril avati taas Viljandimaal Tarvastu vallas
Ennuksemäe metsavendade
punker. Hoolimata vihmasest ilmast ja kohati raskelt läbitavast
metsarajast oli kohale tulnud
üle saja inimese. Sakala maleva kaitseliitlased ja Tarvastu
valla juhtkond mängisid maha
Ennuksemäe lahingu, mis tegelikkuses leidis aset 21. veebruaril 1945. Kohal oli vanu inimesi, kes omakandi traagilisele
sündmusele olid tunnistajaiks
lastena. Matkelahingule järgnes matus: punkri taastamise
käigus oli veel välja tulnud langenute luid, mis maeti väikeses
kirstus kirikuõpetaja talitusel
sinna samasse Ennuksemäele.
Suur puust rist jääb tähistama
kõiki selles paigas langenuid.
Sõnavõtnutest ütles Tarvastu
vallavanem Alar Karu, et nüüdset peaks Ennuksemäe jääma
kohustusliku osana koolide
õppetöösse. Lapsed saavad
siit elamuse, mis aitab toimunut
selgemalt mõista. Autodega
siia ligi ei pääse ega peagi
pääsema. Kuivema ajaga on
koht turistidele mõnekilomeetrise matka järel kättesaadav,
grilliahjud ja –peod siia ei sobigi.
Viljandi Muuseumi direktor Jaak
Pihlak võttis temale omaselt

kokku hilisajaloo valupunktid
ja rõhutas, et metsavennad
Ennuksemäel nagu mujalgi
Eestis polnud bandiidid, vaid
enda ja oma rahva ellujäämise
eest võitlejad. Sakala maleva
kaplan Paistu kirikuõpetaja
Raivo Asuküla tuletas rahvale
meelde, et siin langenute sugulased, kaitseliitlased ja teised
julged inimesed kaevasid 1993.
aastal Ennuksemäe punkri koha
lahti ja matsid leitud seitsme
inimese säilmed Paistu kiriku
juurde. Senise haua kohale aga
püstitasid tugeva puust risti.
Asuküla sai hoiatuse ja telefoni
teel ähvardusi, et ta bandiitide
lugu ei torgiks. Ähvardustest
muud teoks ei tehtud, kui vaid
lõhuti punkri kohale paigutatud
rist. Vastutulelike inimeste ja
asutuste abil püstitati seejärel
Paistu kiriku ette mälestussammas represseeritutele, k.a
metsavennad.
Ennuksemäe punkri asukoht
olevat reedetud. Meie rahva
hulgas on kahjuks olnud argu,
saamahimulisi või kommunistide propagandast lollitatuid,
kes on nõustunud oma rahvuskaaslasi, tihtilugu omaküla inimesi isegi tapma. Kui okupant
1999nda algul oma kohvreid
pakkis ja tankid idapoolsetele

rongidele laadis, muutus kaasjooksikuil äkki jalgealune tuliseks. Hirm tasumise ees, viha
ja jõuetus panid neid veel oma
ohvrite riste ja mälestusmärke
rüvetama (nt Kautlas, Sinimägedes, Vaivara vanal surnuaial
jm). Mõni küüditaja on ka kohtu
alla jõudnud. Mõnedki loodavad
vaikselt oma loomuliku surma
läbi pääseda avalikust põlgusest. Kogu tragöödia põhjustaja
N Liidu õiglusjärglane Venemaa
kardab peale avaliku põlguse
veel kahjutasude nõudeid.
Ennuksemäele rajati punker
1944. aasta sügisel, mil sõjast
laastatud Eestis käis järjekordne puhastus. Kartsid kõik, eriti
pidid hirmu tundma need, kel
Saksa sõjaväe või Omakaitse
märk küljes. Punker ehitati
suure liivakünka sisse rebaseuru moodi kahe väljapääsuga.
Punkris võis elada kümmekond
meest või rohkemgi. On räägitud, et punkri lähedusse peideti kaks lennukipommi, mida
sai lõhkema panna punkrisse
viivate traatide abil (Kaitseliitlase Heino Varese arvates pidi
traadist tõmmates plahvatama
käsigranaat, mis omakorda
detoneeriks pommi). Maasse
kinni külmunud traatide tõttu
aga pommid ei plahvatanud.

Reetmise tõttu punkri avastanud NKVDl õnnestus pääseda
punkri sissepääsu juurde ja
teha sinna tuli. Tõmbetuul viis
suitsu punkrisse, mis sundis mehi astuma lahingusse.
Kuuetunnise tulevahetuse järel
punker vallutati, surma saanud
metsavennad loobiti purustatud
punkrisse, kuhu heideti veel
granaate, nii et ükski laip ei
jäänud purustamata. Haavatuna vangi langenud Arved Kull,
August ja Meeta Ronk saadeti

Siberisse. Lahingus said surma
ning heideti punkrisse Paul
Olep, Karl Tilk, Evald Sova,
Jaan Sova, Peeter Mallene ja
koolipoiss Kristjan Aleksander.
Ühe langenu nimi pole teada.
Arvatakse, et punkris sai surma ka üks naine. Langenud ja
veriseid punaväelasi vedanud
regesid nägid mitmed kohalikud.
Tarvastu vallavalitsuse algatusel ja osaühingu Aves Ehitus
jõul ning Leader programmi

abil valmis u 30 m tunnel ning
selle keskel pliidi ja lavatsitega
eluruum. Taastamisel püüti
võimaluse piires järgida kunagist punkrit, mis oli 48 aastat
hauaks seitsmele eestlasele.
Punkri taastamise ajal raiuti
sisse Ennuksemäele viiv matkarada, millest mõned raskemad kohad kaetakse edaspidi
laudisega. See rada ei tohi
võssa kasvada.
Priit Silla

Noorte vastupanu nõukogude okupatsioonile:
uuritud ja uurimata teemasid
Ettekanne Julius Kuperjanovi mälestuskonverentsil 8. oktoobril Tartus
KÕIGEPEALT: ajaloos, lähiminevikus seda enam, pole
kunagi lõplikult läbiuuritud
teemasid. Ent lähiminevikus
on alati mõni täiesti valge laik.
Peale nende ka mõningane
hulk vaid riivamisi puudutatuid. Nõnda on ka Eesti noorte
vastupanuga. Ja kindlasti on
see vaid väike osa kogu rahva
vastupanust.
Hiljuti ilmunud ajalooraamatu
„SÕJA JA RAHU VAHEL“
II KÖITES on alapeatükk
vastupanust nõukogude I
okupatsioonile Viktor Niitsoolt
– seega1940-1941.
Järgmisest vastupanuperioodist Nõukogude Liidu okupatsioonile annab ülevaate Udo
Josia koostatud „SAATUSEKAASLASED“ - käsitluse all
aastad 1944 -1954.
Juba enam kui tosin aastat
tagasi ilmunud Viktor Niitsoo raamatus „VASTUPANU
1955-1985“ on peaaegu okupatsiooni lõpuni kõne all ka
noorte vastupanu. Perioodi
lõpul ja oma võimu lõpuaastatel varjas KGB oma tegevust
noorte vastupanu mahasurumisel ja kõrvalekanaliseerimisel süüasju miilitsale uurida
andes ja noori kriminaal-,
mitte poliitiliste kurjategijatena
käsitades. Sellest on võimalik
lugeda Indrek Jürjo viimases
Julgeolekukomitee aruannete
publikatsioonis.
Juba sellest lühikesest loetelust nähtub, et ÜLDIST KÄSITELU POLE ja et nii SAKSA
OKUPATSIOONI aegne noorte tegevus või tegevusetus
ning NÕUKOGUDE VÕIMU
VIIMASED AASTAD Eestis–
1986-1990 on puudutamata
või nendele võib leiduda ainult
vihjeid.
Neid vihjeid ja kilde olen püüdnud leida ja konkretiseerida
eeskätt mälestusteraamatutest. Leide on peamiselt

repressioonide kohta. Neid
on ka Tõnis Mägi meenutuste
lehekülgedel teoses „MÜÜMATA NAER“ (Tallinn, 2006).
Kuid võib ka öelda, et just see
raamat konkretiseeris uue
arengu noorte vastupanus.
Nimelt pärast nn Hruštšovi
sulaaega 1950ndate aastate
lõpul 1960ndate algul algas
noorte vastupanus täiesti uus
ajajärk. Raudse eesriide pisikeste pragude kaudu jõudis
N Liitu uusi moevoole küll rõivastuses, küll soengute vallas,
aga peamine, siiapoole jõudsid ka uued voolud muusikas.
Võib väita, et just muusika ja
igasuguste muusikategemisgruppide näol arenes vastupanu nõukogude elulaadile,
valele ja silmakirjalikkusele,
mis olid okupatsioonialuse elu
paratamatud osad.
Marju Lauristin kirjutas sotsiaalteadlasena ajakirjas
„Keel ja kirjandus“ 2008.a.
1-2 numbris: „...Vastuseis
režiimile avaldus pigem kultuuri kui poliitika kaudu“ /lk
289, Punane, ja sinine, 2010/.
Julgen väita, et neist kurjuse
ja võõrmõjudest ei saanud
täiesti vabaneda küll keegi,
oli ta siis katlakütja, punkar või
professor, kuid neid endast ja
teistest eemale tõrjuda siiski
juba sai, olemata metsavend
või avalik teisitimõtleja.
Vello Salumäe oma raamatus
„ROCKRAPSOODIA“ ütleb:
„Ühiskonna areng viis möödapääsematult täiesti uue fenomeni – NOORSOOKULTUURI
SÜNNINI /minu esiletõste.
Ü.O./. Uus kultuurivorm ei
olnud sotsioloogia seisukohalt
lihtsalt meelelahutus ja vaba
aja veetmine, vaid sellega
liitus tubli annus mässumeelsust vanema generatsiooni
positsioonide ja väärtusmaailma vastu“ (lk14).
1950ndatel ja hilisematel

kümnenditel sündinud põlvkondade mälestused on veel
avaldamata, peale üksikute
erandite.
Kui pärast sõda sündinute
kohtuliku karistamise aluseks
sai sageli huligaansussüüdistus või oli vastupanu leidnudki
väljenduse ühiskonnavastases käitumises – autode ärandamises või vene rahvusest
eakaaslastega kaklemises
näiteks, siis hilisemal ajal kasutati ühest küljest jõhkramaid
meetodeid, teistest küljest aga
psühholoogiliselt arendatuid
võtteid. Nii pandi noori mistahes põhjusel vahistamise puhul küll mingisse eelarestimajja tõeliste kriminaalide hulka
või suleti koguni suguhaiguste
dispanserisse, kus samuti võis
olla tolle aja kohta väga eriliste
kalduvustega kaaskambrilisi.
Ja küsimus pole hoopiski
ainult kaaskambrilistes – võimule oli tähtis diskrediteerida
mistahes kombel neid, kellel
oli eakaaslastele või ka laiemale publikule mingisugune
ametlikust erinev mõju.
Mõne aasta eest oli ajakirjanduses üsna mitu artiklit
„monumendisüütajatest-huligaanidest“ (Bötker jt).
Peaaegu täiesti tundmata on
mõiste ROFÜLAKTEERIMINE
sisu. Muidugi muutus see läbi
aastakümnete, ent sellega tähistatuid on teada vaid umbes
80, samal ajal kui ühe arhiivifondi (Julgeolekukomitee ja
sõjakomissariaatide kirjavahetus, kõigest 4 aasta kohta)
vastavate toimikunumbrite
järgi otsustades võib arvata, et
neid võis olla 500 ringis. Kaua
aega oli kindlalt teada vaid
3 profülakteeritut. Need olid
omaaegne noorluuletaja Sven
Kreek, kes profülakteeriti juba
varsti pärast sõda mingi vastupanuavalduse pärast Emmaste koolis. Aastakümneid hiljem

olevat ta teinud suitsiidi Tallinna Keskvangla haiglakambris,
kuid profülakteerimise kohta
on säilinud märge kriminaaltoimiku arvestuskaardil Riigiarhiivi Filiaalis omaaegses
Siseministeeriumi kartoteegis.
Teine on Ülo Nugis, kes enda
profülakteerimist tunnistas
ühes Eesti Raadiole antud
intervjuus. Ta ei öelnud, milles
protseduur seisnes. Kolmas
on kunagine Eesti Televisiooni
Muusikasaadete peatoimetaja
Avo Hirvesoo, kes sellest,
kuidas teda Võru koolipoisieas KGB pööningul kuuma
raudahju taga joomata ja
soolakalaga toites hoiti, on
kirjutanud raamatus „Kõik
ilmalaanen laiali“. Viimane
mõjutusvahend on küllap
siiski ainult üks kümnetest,
mida kasutati aastakümnete
kestel. Profülakteeritute toimikuid Eestis teada ei ole,
ilmselt viidi need siit lahkudes kaasa – tollal oli enamik
töödelduid ju veel asjalike
inimeste eas, neid oli võib-olla
vaja pigistada. Aga praegu
võiksid elusolevad kunagised
profülakteeritud välja rääkida
kõik selle protseduuriga seoses oleva – ka värbamiskatsed, mida KGB ei häbenenud
teha ka ainult 13-aastastega.
Selle kohta olen lugenud KGB
aruannetest, millesse õnnestus illegaalne pilk heita, enne
kui arhiiviseadus vastu võeti.
Täiesti uurimata on vastaliste
noorte AJATEENISTUSSE
SAATMINE. Et seda kasutati,
on vaieldamatu, vihjeid on
piisavalt, kuid dokumentaalset
ainest vaid näputäis. Igatahes
mitte-eestlastest huligaansuse (eriti kakluste) eest kohtulikult karistatuid saadeti sageli
aega teenima sise- ja dessantvägedesse – ju varakult
arenema hakanud vägivaldse
loomuse kasulikkuse tõttu.

Aga mis sai näiteks Tallinna
„Lihamässu“ osalistest? Kuhu
pärapõrgusse neid teenima
määrati, kuidas karistati või
profülakteeriti? Kelleltki pole
kuulda olnud ei kippu ega
kõppu.
Kuidas on VÕIMALIK NIISUGUSEID ASJU UURIDA,
kui mitmesuguseid toimikuid
Eestis pole?
Toimikuid pole, kuid dokumente võimude talitamise kohta on
küll. Iseasi, et nende leidmine
ja kasutamine nõuab aega,
raha ja kutseoskusi. Asjassepuutuvaid dokumente on
kõikide tasandite komsomolikomiteede, miilitsaorganite,
haridusasutuste ja Nõukogude armee arhiivisäilikutes.
Hoolimata kõikidest puhastustest ja arhiivide säilitusvaliku
nappusest on ajalooprobleemide uurimiseks alati jäänud säilikuid. Uuritakse ju ka
keskaja ja renessansiajastu
elu-olu, nagu see oli sajandeid tagasi, nendel teemadel
on eesti keelde tõlgitud väga
mitmesuguseid raamatuid.
Aga kirjapandud mälestuskillud, kirjavahetused, ka kõige
intiimsemad, on väärt tunnistused, mida tasub säilitada ja
asjatundjate kätte usaldada,
et mineviku paremini tunda.
Kõik see puudutas vahetult
vastupanu ja repressioone.
Ent on nö JÄRELDUVAID
TEEMASID. Kuidas REAGEERIS ÜLDSUS – st noorte
sõpruskond, sugulased, külade, linnade elanikud noorte
karistamisele? Mida tegid võimud, et saavutada õigustust
oma karistuspoliitikale?
Laialdane teema on nn JÄRELREPRESSIOONID. Nendest on olnud juttu, aga süsteemseid uurimisi pole mulle
teada. Kuidas õnnestus karistatuil hiljem haridust, tööd,
eluaset kodupaigas saada?

Veel kord rõhutan, et on aeg
neid minevikuasju KUTSEOSKUSTE TASEMEL uurida.
Ajakirjanduses, ka raamatutes
on juba ilmunud käsitlusi,
milles on esitatud järeldusi,
mis otseselt kordavad KGB
versioone: nii, nagu need
toimikutes säilinud. Ent kas
võib vastaspoole – aga seda
ju KGB oli! – seisukohti ilma
igasuguse kahtluseta tõeseks
pidada? Ajaloolaste üheks
õppeaineks on allikakriitika.
Selle igahetkeliseks valdamiseks on vaja nii teoreetilisi
teadmisi kui ka praktikat – lühidalt, oskusi näha huvitatust
ja võltsinguid, mis võivad olla
vägagi keerulised. On vaja
teada ka käsitletava dokumendi kohta uuritava ajastu
praktikas, selle koostajate
taset nii oma kutsealal kui ka
ühiskonna tundmises. Hädavajalik on mingigi silmaringi
avarus – teadmised uuritavast
ainesest väljaspool.
Aga igaüks, kes on huvitatud
tõe teadmisest, selle teadasaamisest, SAAB OMA PANUSE ANDA. Oma perekonna
lugu, enda elulugu, seda puudutavad dokumendid, igasugused paberid, ka esemed,
millel mingi emotsionaalne
väärtus – kõik see on mälu
osa. Inimmäludes on suurem osa ajaloo tegelikkusest,
kui seda kunagi kirja panna
suudetakse. Ja praegu on nii
audio- kui ka videosalvestuse
ajastu. Miks mitte laialdaselt
kasutusel olevaid seadmeid
tarvitada ka tuleviku ajaloolaste heaks?
Küsimused ja teated palun
saata: ylo.ojatalu@mail.ee
või tavapostiga: Sütiste 48-2,
Tallinn, 13420
Ülo Ojatalu
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le, et Kekkose hoolikas suhtumine Nõukogude Liitu muutus
lõpuaastatel hirmuks. «Ta oli
endisest enam kindel selles,
et Nõukogude Liit on nagu
ülimalt võimas, ettearvamatu
loodusjõud ja et keegi väljaspoolne isegi ei vaevuks Soome
aitamist proovima, kui meil
läheks idanaabriga halvasti.»
Kõige järgi otsustades uskus
Kekkonen, et kommunism
mingil moel võidab maailmas
ideoloogiate võitluse. Kalevi
Sorsa arvates oli Kekkonen
äärmuslikult huvitatud suhetest Nõukogude Liiduga, vahel
kikivarvul, kui näiteks küllakutset ei tulnud. «Siis tundus, et
ta ei saanud aru, mis väärtus
tal oli Moskva silmis,» kirjutas
Sorsa oma mälestustes. «Kunagi ei kuulnud me teda suurt
naabrit puudutavates asjades
nalja tegemas. See küsimus oli
surmtõsine.» Kekkonen avas
Leonid Brežnevilt tulnud kirja
«värisevate kätega» veel oma
ametiaja viimastel kuudel.

2 Kekkost
Lasse Lehtinen
Kekkonen ütles lahti oma
minevikust ja varasematest
arvamustest. Ta otsustas oma
sügava kommunismivastasuse
maha matta ja sõlmida isikliku
liidu nende jõududega, mille
vastu ta oli sõnades, kirjas ja
tegudes võidelnud poisipõlvest alates, kirjutab Soome
kirjanik, ajakirjanik ja poliitik
Lasse Lehtinen. Neljakümne
kahe aastaselt oli Urho Kaleva
Kekkonen Soome ja Venemaa
suhtes jäigalt ühel arvamusel.
Sama jäigalt oli ta kogu ülejäänud elu täpselt vastupidisel
arvamusel. Kumbki Kekkonen
ei sallinud vasturääkimist. Karikaturist Kari Suomalaise sõnul oli Kekkonen «äkiline, aga
selle eest pika vihaga mees».
Kekkose lapsepõlvekodus olid
au sees valge Soome väärtused. Juba keskkooliõpilasena
astus ta Kajaani kaitseliidu
liikmeks. Noorele eale vaatamata värbas ta vabatahtlikke
Aunuse retkele, mille eesmärk
oli vabastada see Ida-Karjala
linn Lenini sõduritest ja liita
Soomega. Kekkonen jõudis
osaleda ka punaste mässu
mahasurumisel 1918. aastal
ning osales Kajaani sissirügemendi koosseisus lahingutes mitmel pool Soomes.
Kekkonen ise on meenutanud,
et oli ka hukkamiskompaniis
Hamina vallidel. 1920ndate alguses asus noor õigusteaduse
üliõpilane Etsivä Keskuspoliisi
(praeguse Soome kaitsepolitsei eelkäija – toim) teenistusse. Riigiametis sai Kekkonen
kogemusi mitteametliku teabe
hankimisest, seda kutsutakse
ka luuramiseks. Kommunistid
kartsid teda kui ülekuulajat,
kes suutis kinnipeetud tunnistama panna. Õpingute ajal
oli Akadeemiline Karjala Selts
Kekkose vaimne kodu. Rahva
liitmine, ryssäviha, võitlus
rootsi keele ülemvõimu vastu
ja Ida-Karjala küsimus olid
tema jaoks päevakorras, nagu
paljudel teistelgi kaasaegsetel.
Aastal 1936 valiti õigusteaduse
doktor Kekkonen Eduskunta
liikmeks Viiburi lääni läänepoolsest ringkonnast. Ta pääses kohe justiitsministri kohale.
Järgmises valitsuses oli ta
juba siseminister ning algatas
1938. aastal paremäärmusliku
partei IKL sulgemise. Tähtsam
oli siiski tema käsk vahistada
umbes 300 kommunisti just
enne Talvesõda. Ajaloos kipub
olema nii, et inimesed, kellel
on õigus valel ajal, jäävad
unustusse või halvemal juhul
häbisse. Kekkonen uskus ja
soovis, et Saksamaa võidab
Nõukogude Liitu. Välisminister
Rudolf Holsti oli enne sõdu
liitlaste poolel ehk sama meelt,
mis Kekkonen hiljem. 1938.
aastal oli Kekkonen aga saksavastase Holsti ametist lahti
laskmise mõjutaja.
Nõudis natsitervitust
Sport on samuti poliitika. Odaviskaja Matti Järvinen kirjeldas
Kekkost sihiteadliku spordijuhina. Berliini olümpiamängudel
pahandas Kekkost, et Soome sportlased ei kasutanud
Adolf Hitleri ees natsitervitust.
1941. aastal tegi Kekkonen
peaminister Jukka Rangellile
ettepaneku, et tippsportlased
vabastataks eesliini lahingutest. «Oleks kahju, kui Matti
(Järvinen) või Nikkase (Yrjö)
kolpa tungiks mõne kirgiisi
tulistatud kuul.» Suvel 1942

osales Kekkonen Berliinis
konverentsil, kus kavandati
Saksamaa juhitavat spordisüsteemi sõjajärgse Euroopa
jaoks. Kekkosele oli seal reserveeritud «võtmekoht». Koduteel läbi Stockholmi tabas
teda pettumus, kui kuulis, et
Rootsi ses asjas kaasa ei tee.
Nimelt olid president Risto
Ryti ja peaminister Rangell
seadnud eeltingimuseks, et
Soome osaleb vaid siis, kui
osaleb ka Rootsi. Väino Tanner
ja Kekkonen olid sõbrunenud sotsiaaldemokraatide ja
maaliidu (nüüdse Keskusta)
ühisvalitsuses ehk punamulla
poliitikas enne sõdu. Tanneri
60. sünnipäevaks kirjutas
Kekkonen peokõne, kus ütles,
et päevakangelane «on julge
mees, nii julge, et ta kaitseb
oma õigust, töölisklassi õigusi
ja meie ühiseid õigusi, olgu
vastas millised jõud tahes».
Sõja järel olid Tanner, Ryti
ja Rangell ümbersündinud
Kekkose vastased ning läksid
kohtu alla. Kekkonen oli 1940.
aasta kevadel Eduskunnas
vastu Talvesõja lõpetanud
rahule. Tema arvates oleks pidanud võitlust jätkama. «Olen
olnud eelmisest sügisest alates täie veendumusega valimas seda rasket teed, mida
oleme käinud. Loobumine sellest teest praegusel ajal ei ole
õige ning ei vasta meie rahva
huvidele,» kirjutas Kekkonen
abikaasa Sylvile. Hitler ründas
1941. aasta juunis Nõukogude Liitu. Soome liitus sõjaga
ning asus tagasi vallutama
Talvesõjas okupeeritud alasid.
Kekkonen innustus võimalustest, mida uus sõda pakkus. Ta
pidas seda «suureks õnneks»
ning oli täis tahtmist «ajaloo õigusega» lükkama Soome piire
kaugemale, ikka Ida-Karjalasse, Koola ja Aunukseni välja.
Kekkonen kirjutas Suomen
Kuvalehtis pseudonüümi Pekka Peitsi all följetone kogu
Jätkusõja ajal ning oli otsesõnaline: «Meil pole põhjust kurvastada. Ryssä on see, keda
seal tapetakse. Mida tõhusam
on hävitus, seda turvalisemate
tunnetega võime oma tuleviku
vastu võtta.»
Täispööre Rovaniemis
Novembris 1942 vaagis
Kekkonen, kes oli sõdade
aegsetest valitsustest välja
jäetud, sõprade ja konjaki jõul
olukorda ja Soome tulevikku. Koos oli rühm sõjaaegse
Soome kõige paremini informeeritud inimesi. Tulemuseks
oli kannapööre, mille tähendus
Soome ajaloole on määratu.
Vaevalt oleks see saanud
toimuda, kui Kekkonen oleks
saanud olla sõja ajal otsuseid
tegemas. Nüüd andis kõrvaletõrjutus ootamatu võimaluse.
Kekkonen ütles lahti oma
minevikust ja varasematest
arvamustest. Ta otsustas oma
sügava kommunismivastasuse
maha matta ja sõlmida isikliku
liidu nende jõududega, mille
vastu ta oli sõnades, kirjas ja
tegudes võidelnud poisipõlvest
alates.
Juba märtsis 1943 kohtus
Kekkonen Stockholmis USA
luuremeestega. Seda kaudu
said Kekkose mõtted teatavaks ka Nõukogude Liidule.
Ta andis mõista, et «sõjasüüdlased» tuleks hiljem kuidagi
oma tegude eest vastutama
panna. Sõda lõppes 1944.
aasta septembris. Soome tuli
Vene järelevalvekomisjon ja

Porkkalasse paarkümmend
tuhat Punaarmee sõdurit.
Kolm nädalat hiljem tuli luuremees Jelissejev koos tõlgiga
Kekkose koju Kampinkatule
ja tegi ettepaneku, millest
Kekkonen ei keeldunud. Vanad
patud olid ühe korraga minema
pühitud. Juba paarikuulise
tutvuse järel teatas Jelissejev
Kekkosele, et annab talle kogu
võimaliku abi, kui Kekkonen
peaks järelevalvekomisjoniga
raskustesse sattuma. See
lubadus oli tähelepanuväärne,
sest järelevalvekomisjoni juhtis
ju Stalini kroonprintsiks peetud
Andrei Ždanov. Kekkonen oli
sõjasüü kohtuprotsessi taustal aktiivne. Herta Kuusise
nimel esitatud SKDLi vaheküsimuse kirjutas peaminister
Paasikivi teadmata justiitsminister Kekkonen. Sama
mees kujundas ka Paasikivi
valitsuse antud vastuse. Aastakümne pärast sai Kekkosest
president. 1956. aasta valimistel suunas Kokoomus
oma valijamehed toetama
sotsiaaldemokraatide kandidaati Karl-August Fagerholmi.
See pahandas Kekkost väga.
KGB mehed Mihhail Kotov ja
Viktor Vladimirov askeldasid
Eduskunta maja ümbruses
Maalaisliitto nõuandjatena.
Kekkonen valiti napilt häältega 151:149. Juhani Suomi
kirjutatud Kekkose biograaﬁas
on tema ja KGB kontakte mainitud rohkem kui 700 korral.
Suomi nimetab neid häbelikult «parteiliini kontaktideks».
Vahe eelkäijaga on olemuslik.
President Paasikivi ei ajanud
asju luuremeestega. Kümne
ametiaasta jooksul käis ta
Nõukogude Liidus vaid ühe
korra, 1955. aastal, kui räägiti
läbi Porkkala tagasi andmine
Soomele. Diktatuurid tahavad
ajada asju vaid ühe ringkonnaga. Nõukogude Liit vajas
Soomes usaldusmeest ja usaldusmees kaitset. Sündis vastastikune sõltuvus. Kekkose
positsiooni kindlustamiseks
aeti olukord aeg-ajalt selliseks,
millest vaid Kekkonen suutis
meid päästa.
Moskva sisepoliitika
Pärast 1958. aasta valimisi
alustas Kekkonen valitsusliidu
loomiseks läbirääkimisi, mis
viisid Maalaisliitto, Kokoomuse
ja sotsiaaldemokraatide valitsuseni. Sel oli parlamendis koguni 137saadikuline
enamus. Enne kui valitsus
oli jõutud ametisse nimetada, algatas Nõukogude Liidu
saatkond laimukampaania.
Nõukogude Liidu arvates tuli
valitsus moodustada pidades
silmas Kekkose taasvalimist
presidendiks. Parlamentarism võitis esimese raundi.
Aga Kekkonen avaldas meelt
valitsust ametisse nimetades
ning tellis uuele valitsusele
naabermaalt muresid. «Minu
tegevus presidendina on edukas, sest mul on Nõukogude
Liidu valitsuse usaldus. Olen
vastutav riigi välispoliitika eest
ja oleksin kohustatud sekkuma, kui praeguse valitsuse
olemasolu osutub Soome
välispoliitilist positsiooni kahjustavaks, ent sekkumiseks
peaks olema piisavalt põhjust,» ütles Kekkonen. Nädal
hiljem oli Vladimirovil käes
vastus Moskvast: «Eitav hoiak
selge, lõplik, plaanipärane.
Tegutseme passiivselt vastu
ja kui tuleb konkreetseid küsimusi, on NSVL aktiivselt vastu.

Suuri teeneid Soomele

Loodetavasti tuleb juhtunud
valitsuslahendusest presidendile mingisugust kasu.“
Kekkonen ei kaitsnud enda nimetatud valitsust, nagu Paasikivi oli teinud aastatel 1948–50
samasuguses olukorras, ehkki
siis olid Porkkalas veel Punaarmee sõdurid. Kekkonen reageeris kriisi ajal nii füüsiliselt
kui ka psüühiliselt. Ta kehakaal
langes lühikese ajaga mitme
kilo võrra, ta oli ebakindel,
otsustamatu ja närviline. Jaanuaris 1959 istus Kekkonen
Leningradis kahekesi Nikita
Hruštšoviga kuus tundi ühtejärge. Põsemuside vahel
nimetas Hruštšov Kekkost
«garanteerijaks» ja rõhutas
mitmeti, et Nõukogude Liit
ei tahtnud mingil moel Soome siseasjadesse sekkuda.
Kekkonen oli oma liikumisruumi katsetanud ja saanud teadlikuks piiridest. 60-aastane
Kekkonen vormis Soome järgmist valitsust koos Hruštšoviga
Tamminiemi saunas. Kekkosel
oli Nõukogude Liidu luba ida
ohuga liialdamiseks. Niinimetatud ööpakase valitsus
(Karl-August Fagerholmi III valitsus 23.08.1958–13.01.1959)
oligi viimane Nõukogude Liidu olemasolu aegne Soome
valitsus, mille erakondlikus
taustas, valitsemisprogrammis
ja ministrite nimekirjas said
erakonnad ise kokku leppida.
Pärast seda pidi valitsusel
olema mitte üksnes oma riigi
parlamendi, vaid ka Nõukogude Liidu toetus. Peagi
õppisid erakonnad sõeluma
omade seast välja neid, kes
olid välispoliitiliselt kõlblikud.
Distsipliini tagasitoomisel noodiga 1960. aastal koondasid
Kekkose vastased veel kord
ridu. Mõte oli valida 1962. aastal presidendiks õiguskantsler
Olavi Honka. 30. oktoobril
1961 sai Soome noodi, milles
Nõukogude Liit pani ette pidada konsultatsioone «meetmetest mõlema maa piiride
kaitsmiseks Lääne-Saksamaa
ja sellega liidus olevate riikide
poolt ilmneva sõjalise rünnaku
ohu tõttu». Honka võttis oma
kandidatuuri tagasi, soomlased ehmatasid ja Kekkonen
valiti uuesti presidendiks. Miks
saadeti noot just sel ajal, mil
Kekkonen oli oma senise karjääri tähtsaimal lääne visiidil
USAs? Võib-olla just selle
pärast. Noot oli mitme lõhkepeaga rakett selles mõttes, et
lisaks Kekkose tagasivalimise

soovi toetamisele näitas see
ka oheliku pikkust, mille otsas
Moskva teda pidas. Kekkonen
oli palunud Nõukogude Liidult
tuge ja teadis sellelt suunalt
midagi oodata, aga abi oli ülepaisutatud. Kekkonen oli sellest kindlasti häiritud. Samas
on tema päevikus noodi kohta
vägagi leige käsitlus: «Ma ei
usu, et läbirääkimised, mida
tuleb tõenäoliselt pidada, toovad mingit muutust Soome kui
neutraalse riigi positsioonis.»
Nõukogude Liit osales neil
valimistel ka majanduslikult.
Moskva arhiividest leiti dokument, mille järgi naabermaa
oli andnud kümme miljonit
marka Maalaisliitto valimistööks. Dokumendis räägitakse
«lisaabist», mis vihjab sellele,
et tegu oli tavapäraseks saanud käitumisega. Kekkonen
oli oma uuel liinil järjekindel.
Pärast 1944. aastat ei öelnud
ta avalikkuse ees mitte üheski
olulises asjas ühtegi opositsioonilist sõna Nõukogude Liidu süsteemi või juhtide kohta.
Vastupidi, ta õhutas korduvalt
Soome ajakirjandust, ametnikke ja kodanikke hoiduma
kriitikast. Sündis nähtus nimega soometumine. Soome oli
ainuke lääneriik, mis kirjutas
alla kommünikeele, kus lubati
ajakirjanduses hoiduda «riikide
vahelise sõprussuhte soodsa arengu kahjustamisest»
(1974). Veel 1983. aastal lubas
Soome Ajakirjanike Liit oma
programmis enesetsensuuri
rakendamist «kooskõlas Soome ja Nõukogude Liidu vahelisel sõpruslepingul põhineva
aktiivse ja rahusooviva neutraliteedipoliitikaga». Kekkonen
ise tunnistas, et oli lääne riigimeestega vesteldes eriti
ettevaatlik. «Olen öelnud vaid
seda, mis võis vabalt Nõukogude Liidule teatavaks saada,
ja vastupidi. Tean, et mõlema
poole luureteenistused võivad
mingil hetkel teada saada,
mida olen millalgi öelnud ja
kahepalgelisus ei saa siis olla
muud kui kahjuks riigile…»
Kekkosel oli Nõukogude Liidu
luba liialdada soomlastele
kõneldes idapoolse ohuga.
Mauno Koivisto tõi selle tõsiasja hillitsetult välja Johannes Virolaise matusekõnes:
«Meie rahvusvaheline seisund
oli väga õrn. Peale selle oli
(NSVLi ajal) komme maalida
seda õrnemaks, kui see tegelikult oligi.» Keijo Korhonen pani
välisministri ametis olles tähe-

Kekkose isamaalisuses ei ole
põhjust kahelda. Ta oli endale
seatud ülesannete järgi ja ta
enda arvates ainuke, kes suutis
ajada Soome asja deemonliku
diktatuuriga. Me ei tea siiani,
kuidas koheldi Kekkost kõige
olulisematel kohtumistel Nõukogude juhtidega. Neil kohtumistel
polnud juures isegi soome tõlki.
Rahvusvaheliseks koostööks oli
Soomel vaja Nõukogude Liidu
luba. Kekkonen üritas võimalust
mööda hoida Soomet lääneliku
turumajandusega riigina. Ta
toetas vabakaubanduslepingute
üle peetavates läbirääkimistes
EFTA ja Euroopa majandusühendusega Soome majanduselu Moskva kahtluste ja tahte
vastaselt. Ilma nende lepinguteta poleks Soome lääne turgudel konkurentsis ellu jäänud.
Nõukogude Liidu turule minek
oli iseenesest edulugu. Sõjajärgsest reparatsiooni maksmisest alanud idakaubandus kasvas Soomele vägagi kasulikuks.
Kekkose eriline positsioon tegi
temast ka Soome tähtsaima
kaupmehe, kelle käilavees said
soomlastest suurärimehed üha
suuremaid piiritaguseid tellimusi. Teame nüüd, et Kekkonen
pidas Moskva suunal oma
ametaja lõpuni salajasi läbirääkimisi Karjala tagasi saamiseks
Soomele. Sellest projektist ei
saanud asja.
Mille üle vaieldakse?
Kekkost puudutav ajalookirjutus on allunud niinimetatud
hilisema aja diktaadile. Lähtutakse sellest, et kõik pidigi juhtuma nii, nagu juhtus, muidu
oleks Soomel palju halvemini
läinud. Juhani Suomi tollipulk
on veel lihtsam: «Välispoliitikas loeb vaid lõpptulemus.
See on kõige mõõt.» Mispärast õigupoolest tülitsetakse,
kui Kekkose üle vaieldakse?
Kõik lõppes sellega, et Faust
väsis ja Meﬁstofeles hukkus.
Nõukogude Liit lahustus oma
nõrkuses ja Soome sai iseseisvuse tagasi. Koolkonnad vaidlevadki selle üle, kas Soomel
läks hästi tänu Kekkose või
temast hoolimata. Selgust ei
saa, kui Moskva tähtsaimad
arhiivid ei avane. Kekkose
kohta kehtib igal juhul sama,
mida ajaloolane Philip Ziegler
on öelnud lord Mountbatteni
kohta: «Pärast kõike mu kirjutatut, ta oli suurmees.»
Autor on kaitsnud doktoritöö
Kekkose ja sotsiaaldemokraatide suhetest
Refereerinud R. Kikas
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Hea eestlane kodumaal
Ära jää ootama, et Kanada jõuluvana kingiks sulle „Võitleja“. Mine lähemasse postimajja ja telli „Võitleja“, mis maksab vaid 75 kr aastas. Vanad võitlejad üle
maailma, kes oma annetustega seda lehte üleval on hoidnud, on lahkumas ja noortel on aeg astuda asemele.
Oma Maa senised lugejad, tellige julgesti „Võitlejat“. See kannab sama meelt ja sõna, mida olete harjunud lugema oma lehes.

Viimane sõna Ants Sillalt
RAHVUSTUNDE
TUGEVDAMISE
SÕNUM
Johannes Aaviku, laiemale
avalikkusele tuntud keeleuuenduslase 130. sünnipäeval (8. detsembril) on põhjust
veel kord meenutada tema
publitsistikat ja kirglikke üleastumisi. Teda paneb muretsema eestlaste vaimne hõredus,
hoolimatus ja ignorantsus uue
ning eesrindliku suhtes.
„Pyyete loidus, nõrgemate
kirgede, võiks öelda koguni
igasuguste kirgede nõrkus,
teatav ykskõiksus on iseloomulik joon praeguselle
keskmiselle eestlaselle, niihästi lihtrahvas kui haritlasis,
niihästi massis kui kõrgemais
valitsusringkonnis”. Nõnda
kirjutab Aavik I Rahvusliku
Kasvatuse Kongressi eel
1927 aastal ja arvab hädade
põhjuseks olevat rahvustunde
nõrkuse.
„Pääliskaudsus yhes tahtejõu
nõrkusega /---/ on seepärast
meil Eestis annud rea kõiksugu pahesid: igasuguse lo-

devuse, nõrga kohusetunde,
kuritegelikkuse, kergemeelsuse, ykskõiksuse yldhuvide
vastu, tõusikliku edvistamise,
pillamise, kergatsliku laiutamise ja yhekylgse, liialemineva
lõbukultuuri ja kõik muud pahed, mis eesti rahvust praegu
vaevavad.”
Meenutagem, et Aavik kirjutas
neid ridu ajal, mil omariiklus
toibus pärast kommunistide
1924. aasta mässukatset,
taasasutatud Kaitseliit sisendas rahvasse iseolemise
kindlusetunnet, intelligents
astus emakeelse ülikooli
toel rahvusliku kõrgvaimsuse tõusulainesse ning saja
neljakümne tuhandes talus
murdsid ennastunustavalt
tööd maainimesed.
Kas Aavik oli hull, haige närvikavaga tegelane, kes nägi
tonte ja kahtlasi varje sealgi,
kus neid keegi teine ei näinud? Või hoopis tundliku natuuri ja laia silmaringiga, paljusid keeli valdav, erinevates
ülikoolides ja riikides õppinud
ning õpetanud rahvuslane,
kes selgelt tajus, missugust

mehisust, kangelaslikkust ja
vaprust nõuab ühe väikerahva
riikliku ja kultuurilise iseseisvuse, sealhulgas tema keele
arendamine, kindlustamine, kaitsmine ja säilitamine?
Kindlasti oli ta viimane. Ehkki
mõjus mõnikord tõepoolest ka
veidralt, olles oma rahvusluse
kirega kui vox clamantis in
deserto – hüüdja hääl kõrbes.
Tuimad, rahvustundetud ja
loiud ei saanud temast aru.
Aga jätkus ka neid, kes aru
saada ei kavatsenud ega tahtnudki. Sest see polnud nende
huvides. Ühis- ja üldhuvid
aga ei läinud säärastele tegelastele korda... Kas saame
väita, et midagi niisugust pole
kordumas?
Riikliku iseseisvuse taastamise kahekümnenda aastapäeva eel pole asjatu oma
mälust läbi lasta mõtteid,
mida muremehed enne meid
on mõtelnud, hingevalusid
tunda, mida rahvuse tuleviku
nimel võidelnud on tundnud.
Olgu see Aaviku meenutuseks presidendi poolt algatatud SÕNAUSE konkurss või

muud rahvustundelised tegevused – neisse kõigisse on
vaja suhtuda kaasaelamise,
kaasaminemise, kaasahaaratuse kirega. Sest juba vanad
roomlased teadsid–verba
docent, exempla trahunt sõnad õpetavad, eeskujud
kisuvad kaasa!
Head eeskujud, kelle sõnad
(või kelle poolt loodud uued
sõnad!), on rahvust kunagi
kaasa haaranud, peaksid
meid ka kriitiliselt mõtlema
ja enesekriitiliselt tegutsema
panema.
Mõlemat on väga vaja. Sest
mõlemisse on kätketud rahvustunde tugevdamise sõnum.

METS JA
VILJAPÕLLUD
VÕSA JA
UMBROHU VASTU
Oma Maa eelviimases numbris küsib Valdur Raudvassar
– kas üldse on tänapäeval
rahvuslikku kasvatust vaja?
Ja vastab: „Aga nagu varem,
nii ka tänapäeval kasvab

Priit Silla vastab Jaanika Kressale,
Oma Maa peatoimetajale aastal 2000
Missugune ajaleht oli Kaitseliidu Lõuna-Eesti malevate häälekandja Oma Maa?
Milliste lootustega see leht
loodi ja kuidas kujunes tema
saatus?
Oma Maa ei tekkinud tühjale
kohale. Sakala malevas oli sõja
eel nimetamisväärne kirjastustegevus: anti välja „Kaitseliitlase
käsiraamat“ (1919), „Jalgväe
rivi määrustik“ (1920), ajakiri
„Eesti Kütt“ (1921-1923), „Tarkusi noorkotkastele“ (1935) ja
ajaleht „Sakala Maleva Teataja“
(1928-1940). Sama joont püüti
jätkata 1994.aastal, mil Harry
Vilumaa püüdis taastada „Sakala Maleva Teatajat“. See töö
katkes Harry Vilumaa lahkumisega maleva staabist samal
aastal. 1998.aastal avaldas
malev „Kodutütre ja noorkotka
lauluvara“, mille oli koostanud
Kalju Laanemets. 1999.aastal
ilmus kaheksa numbrit ühemeheajakirja „Isamaa Auks“, mille
pani kokku Vello Luide. Kolm
nimetatud meest olid kunagised
noorkotkad ja ka noorkotkluse
taastajad tänapäevases Eestis. Oma Maa kord oli jätkata
maleva senist kirjastustööd,
st püüdu virgutada eesti rahva
peremehetunnet, isamaalust ja
kaitsetahet. Viie Lõuna-Eesti
maleva ajaleht kujunes pisut
Sakala-keskseks, sest teised
kirjasaatjad ei olnud just eriti
püüdlikud. Algul ennustati lehele kuni kolme numbri ilmumist.
Asjasse polnud usku. Lehe
puuduseks oli vähene informatiivsus, ilmus ju vaid kord
kuus. Seda mööda, kuidas
Kaitse Kodu tugevnes, langes
informatiivsus Kaitseliidu asjus
tema õlule. Oma Maa hooleks
jäi isamaaline kasvatus, kodanikuks olemine.
Pidasid Oma Maa toimetajana

vastu 11 aastat. Mis oli selle
töö juures kõige toredam ja
mis kõige raskem?
Tore oli kindlasti see, et sai
avaldada neidki lugusid, mis
suured ajalehed olid ära põlanud, näiteks erimeelsetelt
vastupanijatelt nagu Enn Tarto,
Mart Niklus, Kalju Mätik, Valdur
Raudvassar jt. Oma Maa kaudu
saavad järeltulijad punaokupatsiooni vastustajatest selgema
pildi. Veel sajandi vahetuselgi ei
tahtnud Postimees Kaitseliidust
midagi teada, kui siis ainult midagi negatiivset või lausjaburat.
Tsensuuri meil ju polnud, või
oli? Kõige raskem oli kaastööde
hankimine oma malevatelt. Kõik
selleks kutsutud ja seatud ametikandjad väsisid kiiresti, jäid
vaid oma ustavad sõbrad.
Oled ka noortemagister ja
kirjutanud mitmeid vabadussõjateemalisi näidendeid.
Kuidas on need vastu võetud ja kuidas oled rahul nii
Kaitseliidus kui Eestis üldse
tehtava isamaalise kasvatusega?
Olen kirjutanud kümmekond
lavapilti, näidenditeks on neid
palju nimetada. Mõeldud on
need noorkotkastele, kes neid
mängides hakkavad paremini
mõistma Vabadussõja ja vabana elamise tähtsust. Neid on
siin-seal lavastatud, on kiidetud
ja vihast punastades vaikitud.
Kõik kooliõpetajad, enamasti
mängiti ju kooli pidudel, pole
teps mitte maa sool, vaid on
miski muu maad kattev ollus.
Kui ametiasutustes rääkida
isamaalisest kasvatusest, siis
pööratakse pilgud endastmõistetavalt Kaitseliidu poole.
Kaitseliit teebki, mis suudab,
aga miks teised ei tee? 2010.a.
septembris Valgas peetud isamaalise kasvatuse konverentsil

(kus polnud muidugi ühtki keskajakirjanikku) tõdeti, et olukord
on lubamatult vilets, ning kõik
pilgud pöördusid Haridus- ja
Teadusministeeriumi poole.
Nimetatud konverentsi on põhjalikult käsitletud Oma Maa
septembri- ja oktoobrinumbris.
Põhiettekanded ja järeldused
on saadetud asjaomastele ministeeriumidele (mingit vastust
pole teadagi saadud).
Olid Oma Maa toimetamise
ajal ka Sakala maleva propagandapealik, kas Sa oskad
kommenteerida, miks Sakala
malev on ennast täielikult
distantseerinud Sakala maleva endisel hoonel Viljandis
Jakobsoni tänaval asuvast
Alfons Rebase mälestusplaadist? Selle plaadi paigaldanud Idapataljonide võitlejad
on juba Walhallas. Kas poleks
loogiline, et noorkotkad peaksid nii Rebast kui tema mehi
meeles?
Olen endiselt Sakala maleva
kaitseliitlane, kellena ka vastan.
Küsimus on vildak. Nii malev
tervikuna kui noorkotkad-.kodutütred pole Alfons Rebast unustanud, oli ta ju kõigepealt Sakala maleva instruktor. Sellele
plaadile on viidud lilli ja temast
kui suurimast eesti sõjamehest
on räägitud ning kirjutatud.
Kui olen kotkanoortele lauale
ladunud paarkümmend Eesti
ohvitseri pilti, et arvake, kes
on kes, siis alati on ära tuntud
Laidoner ja Rebane.
Kui Alfons Rebase sünnist
möödus 100 aastat, lasi Vabadusvõitlejate Liit teha mälestustahvli ja soovis panna
selle Kaitseliidu Valga Maleva seinale, sest maja, kus
Rebane sündis, pole alles.
Seda tahvlit aga ei lubatud
Kaitseliidu seinale panna,

vaid peideti muuseumi trepikotta. Mis Eestis toimub?
Arvan, et see tahvel on Valga
muuseumis ajutiselt hoiul. Kui
möödub pime ja lahmiv fašismijaht, mille käigus teotatakse
haudu, rääkimata mälestustahvlitest, saab seegi tahvel
oma õigele kohale.
Kaitseliidult ja kaitseliitlastelt
nõutakse apoliitilisust. Mida
see reaalsuses tähendab?
Miks pole kaitseliitlasi ega
noorkotkaid olnud kunagi
näha Sinimägedes, kas see
on neile ametlikult keelatud
või on selline olukord saavutatud mingi kirjutamata
seadusega?
Teadagi tähendab Kaitseliidu
apoliitilisus parteipoliitikat. Teine asi on riigi kaitsevõimet ja
vaenlasi puudutava poliitikaga.
Kaitseliit ajab oma riigi tingimusteta kaitsmise poliitikat. Sinimägedes on nii kaitseliitlased kui
noorkotkad käinud korduvalt
nii tähtpäevadel kui Põhja-Eesti
ekskursioonidel olles. Igal kogunemisel me pole küll käinud, st
me pole käinud end näitamas,
kuid Sinimägede lahingud ja
meie meeste roll nendes on
meie noortele hästi teada.
Oled endine poliitvang ja
sirge mõtteviisiga mees. Kui
Sinu võimuses oleks Eestis
midagi muuta, siis mida Sa
teeksid?
Laseksin lahti ametnikud, kes
ei näe oma projektikaustadest
kaugemale, kes peavad isamaalust ehk rahvuslust iganenud asjaks, mis ei vasta tänapäevastele ega euronõuetele. Kui me
põlgasime kadakasakslust, siis
on põlgusvääne ka pajuvenelus
ja ärinduslik üleilmastumine.
Iga rahva kohus on iseendana
jätkuda, mitte uppuda roosavahulisse ajaviitemerre.

iseenesest vaid võsa ja umbrohi. Kasutuskõlblik mets ja
viljapõllud, mis suudavad toita
paisuvat inimkonda, kasvavad
vaid kasvatades, s. o. inimese
sekkudes loodusesse. Kasvatamist ja harimist vajavad ka
kultuurrahvad ehk rahvused.
Seal, kus lõpeb kooli, kiriku
ja kultuuri mõju, algab tagasilangus metslusse, täpsemini
uusmetslusse, mis on ohtlikum
algupärasest barbaarsusest”.
Toodud lõigus esinevad tähendusrikkad sõnad võsa ja
umbrohi. Jättes kõrvale selle,
kui umbrohtunud ja võssakasvanud Eesti praegu on, ei saa
üle ega ümber vaimsest võsastumisest ja hingemaa umbrohtumise teemast. Kust küll see
mõtteline maltsameri ja mentaalne mädasoo oma alguse
on saanud, küsid ahastuse ja
hirmuga? Aga eks ikka sealt ja
sellest ajast, mil tapeti talupoeg
ja tema asemele ilmus nomaad
Sarmaatia lagendikelt, kellele
mõisted kasvatamine, harimine
või mets ja viljapõld olid ja on
tänapäevani tundmatud.
See, et meiegi vajame rahvus-

likku kasvatamist on ilmselge. Aga paratamatult kerkib
küsimus: kas meie kohustus
on ka nomaadi rahvuslikult
kasvatada... kui ta kord juba
siin on ja ära minna ei märka?
Ning kes konkreetselt peaks
sellega tegelema? Kas pärast
talurahva totaalset tõurastamist ja esivanemate tarkuse
tapmist on eetiline kaasata
vaimse uuenemise protsessi
need, kes on metslusest vaid
barbaarsusse jõudnud roomata ja nüüd ette kujutavad, et
kultuur ja rahvuslik kasvatus
ongi vaid väline nähtus – pakend ehk taara, mida saab
vahetada, ära müüa või nagu
vana kasukat pahupidi pöörata, et siis sellega - publikut ära
pettes - uues ja veelgi ilgemas
näitemängus esineda?
Selles on küsimus. Ja väga
põhimõtteline küsimus.
Tänan Raudvassarit sisuka
sõnaseade ja teksti eest, mida
olete harjunud lugema ja mis
jääb meenutama senist kaitsetahte ja rahvusliku kasvatuse
ajalehte Oma Maa.

Kaitseliidu aastapäev
Järvakandis
noortele
10. novembril korraldas Kaitseliit Järvkandis, kus organisatsioon 20 aasta eest taasloodi, eeskätt noortele mõeldud
Kaitseliidu päeva.
Kell 14.30-17.00 oli avatud Järvakandi kultuurihall, kuhu
olid kutsutud ümberkaudsete koolide lapsed tutvuma Kaitseliidu relvastusega, proovima laskesimulaatoril kätt ning
osalema põneval matkamängul. Oma tegevust tutvustasid
samas ka Kaitseliidu head koostööpartnerid Politsei- ja Piirivalveametist ning Päästeteenistusest. Loomulikult pakuti
ka sõdurisuppi.
Kaitseliidu päeva lõpetas kell 16.00 Järvakandi kinos tasuta
näidatud mänguﬁlm “Detsembrikuumus”.
Kaitseliidu ülema kolonelleitnant Raivo Lumiste sõnul oli igati kohane pühendada Kaitseliidu aastapäev noortele. “Et olla
tõsiseltvõetav ja vajalik organisatsioon, peame me ajaga
kaasas käima ja loomulikult saab seda teha kõige paremini
noori oma tegevusse kaasates,” selgitas Lumiste.
Eesti vanim ja suurim jõustruktuur Kaitseliit sai 11. novembril
92. aastaseks.
I maailmasõja lõpuga 11. novembril 1918 lõppes Saksa
okupatsioon Eestis, veel samal päeval moodustati noore
riigi kaitseks relvastatud kodanike liit - Eesti Kaitse Liit.
Sõjaministrile allutatud EKLi ülemaks sai kindralmajor Ernst
Põdder, juhatuse esimeheks aga Johan Pitka.
Kaitseliidu aastapäevaüritusi peetakse ka mitmetes Kaitseliidu malevates Eesti eri paigus.
Tanel Rütman
kpt
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